
 

Pertanyaan :  Apakah bo leh          

bernadzar untuk selain Allah? 

Jawaban:  Tidak boleh bernadzar 

kecuali untuk Allah. 

Dalil dari Al Qur’an:  

"Wahai Rabbku, sungguh aku     
bernadzar untuk-Mu apa yang ada 
dalam perutku sebagai orang yang 
bebas [untuk berkhidmah di Masjid Al-
Aqsha] maka terimalah dariku". (QS. 

Ali Imran: 35). 

Dalil dari sunnah:  

Siapa yang bernadzar untuk taat 
kepada Allah hendaklah ia mentaati-
nya [melaksanakan nadzarnya] barang 
siapa bernadzar untuk maksiat, jan-
ganlah ia mendurhakai-Nya [dengan 
tidak melaksanakan nadzarnya]. (HR. 

Bukhari). 

 

Sumber: Soal Jawab Aqidah oleh Syaikh 

Jamil Zainu, soal no. 26.  
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muka manis ketika bertemu dengannya 

dan membantu membimbingnya kepada 

hal-hal yang bermanfaat dunia akherat 

serta memberi mereka hadiah. 

Aisyah radhiallahu ‘anha bertanya 

kepada Nabi  shal la l lahu ‘a la ih i            

wassalam : 

    ‚Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wassalam saya memiliki dua tetangga 

lalu kepada siapa dari keduanya aku 

memberi hadiah? Beliau menjawab: 

‚Kepada yang pintunya paling dekat 

kepadamu.‛ ‛ [Riwayat Bukhari]  

Teman-teman muslim, kalau kita       

mendapat tetangga yang tidak baik, suka 

mengganggu maka hak tetangga yang 

kedua adalah dengan bersabar (tidak 

membalas) atas gangguannya 

Hasan Al Bashriy berkata: ‚Tidak meng-
ganggu bukan termasuk berbuat baik 
kepada tetangga akan tetapi berbuat 
baik terhadap tetangga dengan sabar 
atas gangguannya.‛ 

S e b a g i a n  u l a m a  b e r k a t a : 

‚Kesempurnaan berbuat baik kepada 

tetangga ada pada empat hal: 

a. Senang dan bahagia dengan apa yang 

dimilikinya 

b. Tidak tamak untuk memiliki apa yang 

dimilikinya 

Teman-teman Muslim, coba perhatikan 

sekeliling rumah kita, apakah ada 

rumah di samping kiri atau kanan,     

depan atau belakang? Atau rumah lain-

nya di sekitar rumah kita. Nah itulah 

tetangga kita. 

Dalam Islam, tetangga juga mempunyai 

hak, lho…  Apa sajakah itu?  

 

Berbuat baik dalam segala sesuatu 

adalah yang diajarkan Islam, demikian 

juga pada tetangga 

Diantara ihsan kepada tetangga 

adalah: 

- Memuliakannya 

Sikap ini menjadi salah satu tanda     

kesempurnaan iman seorang muslim 

sebagaimana dinyatakan Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wassalam dalam 

hadits yang shahih yang berbunyi: 

    ‚Siapa yang beriman kepada Allah 

dan hari akhir maka janganlah meng-

ganggu tetatangganya‛ 

Dan dalam lafadz yang lain: 

    ‚Maka hendaklah memuliakan 

tetangganya‛ [Mutafaqun alaihi. ] 

- Ta’ziyah ketika mereka mendapat 

musibah, mengucapkan selamat ketika 

mendapat kebahagiaan, menjenguknya 

ketika sakit, memulai salam dan ber-
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1. Berbuat baik kepada mereka 

2. Sabar menghadapi gangguan tetangga 
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c. Mencegah gangguan darinya 

d. Bersabar dari gangguannya 

Ini merupakan hak ketiga untuk 

tetangga. Imam Ibnu Abi Jamroh ber-

kata: ‚Menjaga tetangga termasuk ke-

sempurnaan iman. Orang jahiliyah da-

hulu sangat menjaga hal ini dan melak-

sanakan wasiat berbuat baik ini dengan 

memberikan beraneka ragam kebaikan 

sesuai kemampuan; seperti hadiyah, 

salam, muka manis ketika bertemu, 

membantu memenuhi kebutuhan 

mereka, menahan sebab-sebab yang 

mengganggu mereka dengan segala 

macamnya baik jasmani atau maknawi. 

Apalagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wassalam telah meniadakan iman dari 

orang yang selalu mengganggu tetang-

ganya. Ini merupakan ungkapan tegas 

yang mengisyaratkan besarnya hak 

tetangga dan mengganggunya terma-

suk dosa besar.‛ 

 

Telah dijelaskan diatas akan kedudukan 

tetangga yang tinggi dan hak-haknya 

terjaga dalam islam. Oleh karena itu Ra-

sulullah shallallahu ‘alaihi wassalam 

memperingatkan dengan keras upaya 

mengganggu tetangga, sebagaimana 

dalam sabda beliau shallallahu ‘alaihi 
wassalam :‚Tidak demi Allah tidak beri-
man, tidak demi Allah tidak beriman, ti-
dak demi Allah tidak beriman mereka 
bertanya: siapakah itu wahai Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wassalam beliau men-
jawab: ‚Orang yang tetangganya tidak 

aman dari kejahatannya.‛ [Riwayat Al 
Bukhari ] 

 

Demikian juga dalam hadits yang lain 

beliau bersabda: 

‚Siapa yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir maka janganlah mengganggu 
tetatangganya‛. 

 Demik i an lah  teman - teman           

beberapa dari hak-hak tetangga.      

Ternyata besar ya hak tetangga kita, 

selain memuliakan mereka kita tidak   

boleh mengganggu tetangga dan      

apabila kita mendapat tetangga yang 

kurang baik, kita harus bersabar 

menghadapinya. Yuk, kita lebih ramah 

dan peduli dengan tetangga sekitar 

kita. 

3. Menjaga dan memelihara tetangga 

4. Tidak mengganggu tetangga 
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 Hal ini disebabkan karena ulah    

manusia yang berlebihan dalam 

menggunakan zat kimia berupa 

chlorofluorocarbon (CFC).  

Zat CFC banyak digunakan 

pada alat semprot otomatis, 

pendingin udara (AC), dan le-

m a r i  e s . 

 

Sebagai generasi penerus, kita     

harus peduli terhadap lingkungan, 

sa lah satunya dengan cara              

me    nghindari penggunaan alat-alat 

yang menghasilkan CFC agar lapisan 

ozon tetap lestari. (dari berbagai 

sumber)  

Tahukah kamu apa kegunaan 

ozon (O3) di atmosfer? Ozon adalah 

lapisan gas pembentuk udara 

y a ng  be rgu n a  u n t u k 

melindungi bumi dari sinar  

ultraviolet yang dipancar-

kan oleh sinar matahari. 

Sinar ultraviolet yang        

dipancarkan oleh sinar 

matahari dipantulkan kembali 

oleh lapisan ozon. Sinar       

ultraviolet yang berhasil masuk 

ke     permukaan bumi akibat lapisan 

ozon yang rusak   membahayakan bagi 

kelangsungan makhluk hidup di bumi. 

Pada saat ini lapisan ozon di  atmosfer 

dilaporkan telah menipis.  

 ُمِطْرنَا بِفَْضِل اهلِل َوَرْْحَتِهِِ
Muthirnaa bi fadhlillaahi wa rohmatih  

“Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah”. 

 

HR. Bukhari no. 846 dan Muslim no. 71  
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Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat dari  dari  dari  
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